
kümiyen oldódik s alkalmazása oaTözer. mindeiiképpoii alkalmasnak

mutatkozott arra, hoQy mint olsrendíl védekezési szer általános elter-

jedésnek örvendjen. Az akkori tlianaton nikotintartalma 14-5 "/o volt s így

2o'o-os alkalmazásban (100 liter vízben 2 kg", feloldva) is már kiváló

eredményt adott a veresnyakú árjiabogár lárvái ellen. Csakhogy — mi-

ként már említettem — a thanaton nikotintartalma a késbbi idkben

nagyon alászállt s a mi még nagyobb 1)aj, ingadozó lett, azonkívül pe-

dig a thanaton is igen meg^fogyatkozott, úgy hogy csak iiehezen le-

hetett kapni. A ki mégis be tudta szerezni, ezélt nem ért vele, mert a

kevés nikotintartalma folytán rovaröl hatása is gyenge volt. lí bajolc

tették sziikség^essé az újalil) védekezési kísérleteket újabb szerekkel.

Különfélék.

Meittev Ödön 70. születésnapja. — 1915. évi október 22-én

ünnepelte RErrxEií ( )d().\ Paskauban 70. születésnapját, mely alka-

lommal nnuikatársai és tiszteli ünnex^i munkálattal lepték meg. Ez

a munka egvúttal a ..Wiener Entomologisehe Zeitune"^ 1915. évi

kötetének utolsó három füzetét is képezi. Hogy KErrxER milyen ér-

demes mködést fejtett ki, kitnik abból az összeállításból, mely

18G9-tl 1915-ig megjelent munkáit felsorolja. Ebbl láthatjuk, hogy

47 év alatt nem kevesebb mint 949 kisebb-nagyobb munka került ki

tolla al(')l. Ugvancsak nagv érdekldésre tarthat számot az az össze-

álhtás. mely az általa 1903— 1915-ig leírt bogarakat sorolja fel. Ebljl,

valamint az ezt megelz két régebben megjelent hasonló tárgyú

összeállításból kitnik, hogy RErrxEi; ezideig 995 új nemet és alnémet,

C29() új fajt és 1105 fajváltozatot írt le. Az ünnepi munkába a kö-

vetkezk írtak czikket : Beokeu, Beknuauek, Bergroth, BuErr, Czizek,

Fr.Eisruici;, Heikehtixgeií, Hei.eei;, Hetscuko, Hicker, Holdhaus, AIevek,

Mii. I, ki;. Xetoíjtzkv, Petki, SouMrrz, Schustei;, Spaetu, Waxka, Was-
MAXx. Wl\(íi;l.müllek és Winklei;. Csíki.

Heyclen Lukács halála. — 1915. évi szeptember 13-án elhunyt

a Majna melletti Frankfurtban 78 éves korában a német bogarászok

nesztora I)i;. Iíeyoen Luk.\cs tanár. Heyden európaszerte ismert

szaktekintély volt, kinek neve nemcsak számos értekezése, hanem

fleg a k()zkézcn forgó európai bogárkatalogus alapján volt ismere-

tes, melvet Iíeitter és WEisE-val szerkesztett. A múlt évszáz GO-as

és 70-es éveiben számos utazást tett Európa különböz országaiba,

hoo'\- Gíífvcs vidékek bogarait összegvüitse, ígv megfordult Svájez-

ban. Spanyolországban, I'ortugáliában és Magyarországon. Gyjté-

seirl azután rendesen beszámolt. Szkebb hazája egy l)iologiai jegy-

zetekkel ellátott j(') bogárkatalógust kíiszönhct neki, mely már máso-

dik kiadáslian jdent meg. Ugyancsak nagy haszonnal forgatják
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szibériai bogárkatalóg'usát, mely az(jnl)aii Sziljériáii kívül kiterjed a

szomszédos Mongólia és Turkesztán rauiiájára is. Hkvob.v migy érde-

meket szerzett magának hazájában azzal is, hogy vezette a Rajna-

melléki borvidéken a Phyllnxera- ellem védekezést. Krdemei elisme-

réséül többször részesült kitüntetésben, a legt()l)b rovai'tani társulat,

pedig tiszteleti tagjai sorál)a iktatta. Csíki.

Irodalom.

Hoffniann, Adolf: In den transsylvanischen Alpen. (Coleo-

pterologische Knndsehau. IV, 1915, p. 118—123).

Szerzr'i leírja azt a gyüjtkirándnlást, melyet 1909. évi június

28-tól július 11-ig Blühweiss Fbiíencz bécsi bogarász társaságában

a Déli Kárpátokban tett. Az ess nyár miatt az eredmény nem volt

teljesen kielégít(5. Czikke végén szerz felsorolja a Szurul, Feleki-tó,

Xegoi és a Bucsecs-en gyjtött bogarakat. Csíki.

*

Jloeiver, Dr. C. Fr.: 106 neue Opilioniden. (Arcliiv. f. Xatin^g.

80, 1915, A, Heft 3, p. 1—152, mit 83 Textfig.)

lOB új kaszáspók leírása, ezek közül a Meiascoiolemon (nov.

gen.) (/ranulaíits Brassó vidékérl, az Absolonia (nov. gen.j iroglodytes-

Dél-Dalmácziából való. Uti^ljbi faj ^barlanglakó és vak, elfordul a

Durovic-barlangban. Csíki.
*

Kolbe, W.: Beitriige zur schlesischen Káferfauna. (Jahres-

heft der Ver. f. schles. Insektenkunde. 8, 1915, p. 16—20).

Szerz újabb adatokat, javításokat és kiegészít adatokat közöl

Szilézia bogárfaunájához, mely alkalommal néhány új fajváltozatot

is leír. Ez utóbbiak között Qgy Magyarországból származót is talá-

lunk (közelebbi termhely nélkül). Ez a Haliplus fulvus F. var. multi-

striatus R. Soholz (? i. 1.), melynél ,,a szárnyfedk közterei majd-

nem ép oly ersek mint a fsorok". Csíki.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entoniologiai Társaság" 43. rendes ülése 1915.
deczemher 17-én. — Ui.biíicii Ede elnök megiwitja az ülést. Jablo-
NowsKi József múltkori eladása kiegészítéséül még 6 fényképet
mutat be az araszolok kártételérl. Dr. Poxgrácz Sándor „A levél-

sáskák fejldése" czímen tart eladást és bemutatja ezeknek néhány
képviseljét, valamint az állatkerti rovarházból való különböz fejl-
dési alakokat. Az eladás kapcsán Dr. Szilády Zoi.táx felhívja el-


